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JÓ ÁLLAM JELENTÉS 2018

1. biztonság és bizalom a kormányzatban,
2. közösségi jóllét,
3. pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség,
4. fenntarthatóság,
5. demokrácia,
6. hatékony közigazgatás.

A harmadik szintet a  dimenziók alkotják. Míg egy-egy 
hatásterület nagyobb, általános témára vonatkozik, 
addig a dimenziók révén történik az adott hatásterületen 
belül a legmarkánsabb, konkrét jelenségek megragadása. 
Egy dimenzió lehet homogén, azaz a rendszerbe bevont 
mutatók valójában egy adott területre vonatkozó külön-
böző mérőszámok, amelyek ennek megfelelően azonos 
skálán is mérnek. A Jelentés megközelítése ezzel szemben 
többdimenziós (heterogén), mivel kiindulópontjuk sze-
rint a kormányzás hatásterületei nem egységesek, ezért 
további részterületekre bonthatók.

Ezek mérése érdekében a negyedik szinthez az egyes 
dimenziókhoz tartozó indikátorok tartoznak. Az összes 
társított indikátor együttese alkotja az indikátorrendszert. 
Az indikátorok csoportokba rendeződve illeszkednek egy-
egy részterülethez, és ezzel együtt jár az a módszertani 
sokszínűség is, hogy a mutatók többféle, egymással össze 
nem hasonlítható skálán mérnek. Az  indikátorrendszer 
kialakítása során mindvégig szem előtt tartottuk, hogy 
hiteles, hivatalos adatforrásból származó, minimális 
szubjektív elemet tartalmazó módszertanon alapuló, 
az adatfolytonosság kritériumainak is megfelelő muta-
tókat alkalmazzunk.

Mindezek alapján a Jelentés struktúráját egy 6 × 5 × 5-ös  
mátrix alkotja: a hat hatásterület mindegyikéhez öt dimen-
zió, minden egyes dimenzióhoz öt (egy fő- és négy rész-) 
indikátor tartozik.

A jelentések kormányzati irányítópult funkciója egy olyan 
indikátorrendszeren alapul, amelynek hatásterületei, indi-
kátorai egymástól matematikailag különállók maradnak, 
mégis egy egységgé állnak össze tartalmi illeszkedésük, 
szerkezeti és  formai hasonlóságuk miatt. Ennek okán 
az ÁRK szakértői már a kutatás első szakaszában elvetették 
a Jó Állam-indikátorrendszer egészét összefoglaló kompo-
zit mutató kialakításának lehetőségét. Ez esetben ugyan 
minden évre kiszámolható lenne az index, de mivel egy 
rendkívül komplex jelenségre vonatkozna, ennek megfe-
lelően egy összetett indikátorrendszer-építmény csúcsán 
helyezkedne el. Ráadásul az  indikátorrendszer számos 
eleme egymástól tartalmilag független, így az  indiká-
torrendszeren belül történő változások kiegyenlíthetik 
egymást. Ezáltal pedig kérdésessé válik, hogy a válto-
zást szakmailag hogyan lehet prezentálni, értelmezni, 
visszafordítani a megfigyelt jelenségre, azaz a Jó Államra 
és a kormányzati képességekre.

A fenti anomáliák elkerülése érdekében a  jelentések 
által fontosnak tartott irányítópult megközelítés a bázis-
szemléletű viszonyításra épül, ami egyben azt is jelenti, 
hogy ha nem áll rendelkezésre bázisév, akkor a báziskép-

zés a kutatási feladatok részévé válik. Az indikátorokhoz 
rendelt értékfaktor (pozitív vagy negatív) a változás irá-
nyának értékelését fejezi ki. A mérések egy bázisértékből 
kiindulva kapnak pozitív vagy negatív értékelést, így teszik 
lehetővé a változások pozitív (javulás) vagy negatív (rom-
lás) minősítését. A mennyiségi változókból értékalapú 
következtetés csak akkor vonható le, ha a kapott érték 
mennyiségéhez (alacsony vagy csekély) mérten a hatások 
vagy az eredmény (a kormányzati képesség javulása vagy 
romlása) szintjén egyúttal az értékstatuálás is érzékelhe-
tővé válik. Mindebből az következik, hogy csakis egyfajta 
módszertani komplexitás mellett lehet mérhetővé tenni 
a kormányzati célok, eredmények és hatások együttesét.

A jelentések eredménytábla és  irányítópult funkciója 
egyaránt hozzájárul a hazai közigazgatás hatékonysá-
gának tartalmi elemeit és változásait tartalmazó adat-
bázis és mérési rendszer kialakításához. Ennek lénye-
ges eleme, hogy az NKE ÁRK keretében működő Mérési 
és Módszertani Iroda szakmai és koordinációs támoga-
tással járul hozzá a  Közigazgatás- és  Közszolgáltatás-
fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 1. és 2. prioritásá-
nak keretében a kedvezményezettek által megjelölt ún. 
Jó Állam Mutató-vállalások célértékeinek teljesítéséhez.

A Jelentések fejezetei az alábbi, egységes szerkezet alap-
ján épülnek fel:

• a hatásterületre vonatkozó megállapítások rövid 
összefoglalója (a  hatásterület pozicionálása, 
a dimenziók és indikátorok kiválasztásának szem-
pontjai, az adott hatásterületre vonatkozó kormány-
zati képességek értelmezése);

• a konkrét dimenzióhoz társított indikátorok defi-
níciója, egyesével történő elemzése, vizuális 
megjelenítése;

• az indikátorok nemzetközi összehasonlítása céljából 
az érintett oldalak szélén elhelyezett „hőmérő”;

• az indikátorok értékei mögött meghúzódó,  országon 
belüli, illetve nemzetközi léptékű területi különbsé-
gek térképes megjelenítése;

• az indikátorok átfogó elemzése alapján levont 
következtetést egy grafikusan kiemelt, keretbe 
foglalt kulcsgondolat fogalmazza meg.

A bővítés és mélyítés irányai a Jó Állam 
Jelentésekben

Az állandóság és a folyamatosság elvét szem előtt tartva 
a Jelentés 2015 készítése során kialakított fogalom- és cél-
rendszert, valamint szerkezeti felépítést érvényesítettük 
a Jó Állam Jelentés 2016 (a továbbiakban: Jelentés 2016) 
összeállítása során.2 Ugyanakkor korlátozott mértékben 
és indokolt esetben lehetőséget adtunk egyes mutatók 

2 A Jó Állam Jelentés 2016 (bővített kiadás) elérhető a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetének honlapján: 
http://akfi.uni-nke.hu/jo-allam-jelentes/jo-allam-jelentes-2016-
bovitett-kiadas (a letöltés időpontja: 2018. 06. 14.).


